
يقول: إن كان اهللا قد أراد يل ولدا جاء بال نكاح، وإن مل يرد يل ولدا مل يأت ولو تزوجت؛ هل يقول هذا عاقل؟ 

ال ما يقوله؛ نقول: إن اهللا قدر لك الولد بالنكاح تزوج يأتيك الولد وهكذا الدعاء؛ إذا فالدعاء الشك أنه من 

معلوم؛ ويكون اهللا تعاىل قد قدر هذا الشيء الذي هو  أقوى األسباب حلصول املطلوب وزوال املكروه وهذا أمر

حصول مطلوبك أو زوال مكروهك قد قدره مقرونا ذا السبب، بالدعاء؛ فيكون الدعاء مقدرا واملدعو به مقدرا 

وجل؛ لكن أنت ال تدري أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء  من عند اهللا عز

ليس إليك؛ وهكذا مجيع املقدورات كلها يرد عليها هذا اإليراد ولكن اإلجياب ذا اجلواب بأن اهللا وما وراء ذلك ف

. مث إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة؛ إذا رفعت يديك  قدر هذه األشياء مقرونة بأسباا

دعاء نفسه عبادة سواء أجب أم مل وجل وهو من أجل العبادات؛ فال إىل ربك يا رب هذا ذل وخضوع هللا عز

جتب؛ فلماذا ال تكثر من الدعاء؟ كذا يا إمداد ؟ ويش قلت: الدعاء عبادة واإلنسان يدع اهللا تعاىل ولو مل؛ 

من  فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب )) ((وجل:  مث قال اهللا عز  . ويكثر من الدعاء طيب

ملالئكة؛ وقد سبق عن قريب شيء من الكالم عليه؛ وأم عامل غييب خملوقون من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات ا

وجل؛ كان ((يسبحون الليل  وجل ملا أعدهم له فقاموا به على حسب ما أراد خالفهم عز نور خلقهم اهللا عز

ئتيط ما يسمع ال)  طأطت السماء وحق لها أن تئ (والنهار ال يفرتون)) وأخرب النيب عليه الصالة والسالم بقوله: 

الرحل على البعري احململ محال ثقيال؛ لكن أظنكم ما عرفتم هذا أكثركم نعم؟ معروف ؟ احلمد هللا طيب  من سرير

 نادته المالئكة (()؛ ففي هذه اآلية:  ( ما من موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم هللا أو راكع أو ساجد

طيب لو قال قائل: أنا  . حكمه الكفر؛ ألنه تكذيب للقرآن .ما حكم إنكار املالئكة ؟ )) إثبات املالئكة

أكفرهم وأقول فيه مالئكة لكن املالئكة هي قوى اخلري والشياطني قوى الشر؛ فأجعلهم معاين ال ذوات؛ نقول: 

 (()) كيف تكون قوة ؟ وألجله:  جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة ((وهذا أيضا إنكار هلم؛ ألن اهللا قال: 

 فنادته المالئكة ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املالئكة تتكلم بصوت مسموع؛ لقوله:  )) . ثالث ورباعمثنى و 

))؛ وقد   فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب ((ومن فوائدها: جواز تكليم املصلي؛ لقوله:  . ))

هو يصلي ال خياطب اآلخر؛ لكن  كان الصحابة رضي اهللا عنهم يكلم بعضهم بعضا يف الصالة؛ لكن املكلم

يفهم ما يقول وجييبه باإلشارة؛ لكن هل هذا على إطالقه بالنسبة جلواز الكالم مع املصلني ؟ اجلواب: هذا 

األفضل تركه إال حلاجة؛ وذلك ألنك إذا كلمت وهو يصلي فإنك تشوش عليه؛ ورمبا ينسى وخياطب كما يقع 

 )) إن اهللا يبشرك بيحيى ((مشروعية تبشري اإلنسان مبا يسره؛ لقوله تعاىل: من فوائد اآلية الكرمية:  . هذا كثريا

براهيم بإمساعيل إة أا بشرت وهذا أمر مشروع يف نوعه وجنسه؛ ففي النوع سبق أن اهللا تعاىل أخرب عن املالئك



؛ وهل من )) عليمفبشرناه بغالم  ((وإسحاق  ))؛ فبشرناه بغالم حليم ((وبإسحاق؛ إمساعيل قال اهللا فيه: 

) أو هذا  براهيمإولد لي الليلة ولد وسميته  (قال: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  البشارة ما ثبت يف الصحيح

ومن فوائد  من باب التحدث بنعمة اهللا ؟ هذا هو األصل، الثاين أنه من باب التحدث بنعمة اهللا هو األصل .

يبشر بأي خري كان، بأي شيء كان؛ جاءت به السنة من مفهوم قوله  البشارة باجلنس أن اإلنساناآلية الكرمية: 

) فإن هذا  ال يتناج اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه صلى اهللا عليه وسلم: (

  يبشركإن اهللا ((مث قال اهللا:  يدل على إدخال السرور على املسلم وهو كذلك سواء كان باإلشارة أو بغريها.

يستفاد منها أيضا: جواز تقدمي التسمية على اليوم السابع؛ وهو كذلك أنه جيوز  )) ... بيحيى مصدقا بملكته

أن يسمي اإلنسان مولوده من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع؛ وهذا إذا كان االسم مهيئا أما إذا كان غري مهيأ 

مصدقا  ((الكرمية: الثناء على من صدق املرسلني؛ لقوله: ومن فوائد اآلية  فإنه ينبغي أن يؤخر إىل اليوم السابع .

)) فإن اهللا تعاىل قال ذلك على سبيل الثناء على حيىي؛ والشك أن من صدق من قامت البينات  بكلمة من اهللا

على صدقه فإنه حممود حىت يف األمور الدنيوية؛ إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا الشك أنه خري؛ 

صدقت من مل تقم البينة على صدقه فهذا استعجاب؛ وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا وأما إذا 

خبال؛ خبال أن تصدق من قامت البينة على كذبه؛ فاألحوال ثالث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال 

د اإلنسان عليه؛ ومن مل تقم وسفه يف العقل وضاللة يف الدين؛ ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال حيم

البينة على صدقه وال كذبه فتصديقه استعجال؛ أليش؟ ألن مثل هذا اخلرب ينبغي أن يتأن اإلنسان فيه؛ وهلذا قال 

وجل: ردوه وال اقلبوه؛ نتبني حىت  )) مل يقل عز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (اهللا تعاىل: (

من فوائد اآلية الكرمية: أن حيىي عليه الصالة والسالم سيكون سيدا؛ وذلك ألنه أحد  . ادقاننثق ألنه قد يكون ص

ومن فوائدها أيضا: أن حيىي عليه الصالة السالم مع توافر  األنبياء واألنبياء هم سادة اخللق وأفضل اخللق .

))؛  وحصورا ((خالق؛ لقوله: صفات الكمال يف حقه بالسيادة فإنه باإلضافة إىل ذلك كان ممنوعا من سوء األ

 ((ومن فوائدها أيضا: أن حيىي من األنبياء؛ لقوله:  فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن مساوي األخالق .

ح إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نو  ((وكل من وصف يف القرآن بالنبوة فإنه رسول؛ قال اهللا تعاىل:  )) نبيا

ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا  ((وقال تعاىل:  ))... براهيم إوالنبيين من بعده وأوحينا إلى 

وما قصهم علينا يقصهم بلفظ النبوة يف األكثر؛ فيكون كل من ذكر يف القرآن بوصف النبوة فهو  )) عليك

يف أعلى مراتب الصالح؛ فإن مراتب الصالح  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنبياء من الصاحلني؛ بل هم . رسول

أربعة: النبوة والصديقية والشهادة والصالح؛ هذا إذا ذكرت مجيعا صارت مراتب، وإن مل تذكر مجيعا صار 



إذا قلتم ذلك عباد اهللا الصالحين فقد سلمتم على كل  (الصالح عاما؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال حرج  ))...  قال أنى يكون لي غالم (( ). عبد صالح في السماء واألرض

على اإلنسان يف طلب ما تطمئن به نفسه؛ ألن زكريا عليه الصالة والسالم ما شك يف خرب اهللا؛ لكن أراد أن 

الرباهني ازدادت قوة يتقدم إليه الفرح واالستبشار بقوة الرباهني؛ ألن خرب اهللا الشك أنه برهان لكن كل ازدادت 

وجل أن يكون له  يعين تعجبا من قدرة اهللا عز )) أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر ((اليقني؛ فهنا سأل 

غالم وقد بلغه الكرب؛ ألن الغالب أن اإلنسان إذا بلغ الكرب يقل إجنابه ورمبا عدم بالكلية؛ والعقر إىل النساء أقرب 

ومن فوائد اآلية الكرمية: نقول أن اإلنسان  . قبل أن يكون الرجل عاقرا ااملرأة عاقر منه إىل الرجال؛ وهلذا تكون 

ميلك ولده ؟ الالم ؟ تأملوا؟ أو نقول أن الالم ال تتعني للملك ؟ ما تتعني، الالم ال تتعني للملك؛ قد تكون 

صح؛ وأما قول النيب صلى اهللا لالختصاص؛ ألن اإلنسان ال ميلك ولده كما ميلك عبده؛ لو أراد أن يبيع ولده ما 

فاملراد بذلك املنافع؛ أو أن املراد بذلك املبالغة؛ ألن هذا الرجل ملا جاء  أنت ومالك ألبيك ) عليه وسلم: (

) فيكون هذا إما من  ومالك ألبيك أنت (يشكوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن أباه أخذ ماله قال له: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز وصف اإلنسان مبا يكره  بيك كما أن مالك ألبيك .باب املبالغة أو أن منافعك أل

ألنك لو وصفت املرأة بأا عاقر لكرهت  ))؛ عاقر وامرأتي ((إذا كان املراد جمرد البيان ال القدح والعني؛ لقوله: 

اقر؛ لكن إذا كان املراد وإال صرت؟ كرهت معلوم؛ لو تقول هلا أنت لك أربعني سنة ربت ؛ كيف تقول أنت ع

بيان األمر على وجهه دون العيب والقدح فإن هذا ال بأس به؛ ودليل ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: 

) لكن هذا من باب املشورة ولكن مل يقصد الرسول صلى اهللا عليه  أما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه (

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  حاله ليكون اإلنسان معه على بصرية .وسلم أن يعيب الرجل بل قصد أن يبني 

ومذهب أهل السنة واجلماعة إثبات أفعال اهللا االختيارية  )) . كذلك اهللا يفعل ما يشاء ((فعل اهللا؛ لقوله: 

؛ من أفعال اهللا إال باختيارهاملتعلقة به واملتعدية إىل غريه؛ أفعال اهللا االختيارية يعين اليت تقع باختياره وال شيء يقع 

لكن منها شيء متعلق به مثل: االستواء والنزول والضحك والفرح وأشياء متعلقة يف غريه مثل: اخللق؛ فأن اخللق 

وجل اليت ال يتعداه إىل  غريه؛ والفعل  يتعدى إىل الغري؛ فأهل السنة اجلماعة يثبتون النوعني: الفعل اخلاصة به عز

؛ شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكرب من الرب الذي ال يستطيع الفعل ه؛ يقولون بالالذي يتعداه إىل غري 

غالب األشاعرة إن مل كل األشاعرة واملعتزلة ومن ضهاهم يقولون إن اهللا ليس له أفعال اختيارية؛ ال يستوي وال 

األفعال االختيارية؛ علتهم ينزل وال جييء وال يضحك وال يفرح وال حيب وال يكره إىل آخر ما يقولون يف نفي 

وجل أزيل أبدي؛ فيقال هلم أوال:  أوهى من أي علة كانت؛ العلة قالوا: ألن احلوادث ال تقوم إال حبادث واهللا عز



من قال لكم هذا إن احلوادث ال تكون إال حبادث من قال لكم هذا؟ عندهم لذلك وحي؟ أو جمرد قياس عقلي 

س عقلي فاسد؛ فإن احلوادث ال يلزم أن ال تقوم إال حبادث؛ ألن من املعلوم أن فاسد ذكرمتوه؟ احلقيقة أن هذا قيا

احملدث سابق على احلدث وإذا كان احلادث سابق على احلدث مل يلزم أن يكون احملدث حادثا؛ أنت اآلن تأكل 

يفعل أفعال وجل  حادث مىت؟ وقت حدوثه وأنت موجود من قبل؛ فالرب عز غداء اليوم والغداء اليوم بنسبة لك

هذه يف وقت فعلها وهو مل يزل موجودا؛ لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون اهللا 

سبحانه وتعاىل مل يفعل أي فعل، معطال عن األفعال؛ وهذا عيب وإال كمال ؟ عيب؛ ألن من يفعل أكمل ممن 

حقه أي نقص بأي وجه من الوجوه؛ واآليات   وجل بإثبات الفعل يف ال يفعل باتفاق الناس وليس يعتين هللا عز

 )) ويفعل اهللا ما يشاء ))، (( فعال لما يريد ))، (( يفعل ما يشاء كذلك اهللا ((كثرية بإثبات فعل اهللا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إطالق اجلمع على  والنصوص يف هذا كثرية وهللا احلمد وأهل السنة واجلماعة يؤمنون به .

من القائل؟ اهللا ؟ إن كان هو اهللا فهذه  )) قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء ((يصلح ؟ قوله: أو ما الواحد؛ 

يعين  )) فنادته المالئكة ((الفائدة الغية؛ وإن كانت املالئكة فهذه اآلية تدل على أن القائل واحد وأن قوله: 

وجل؛ لقوله:  الكرمية: إثبات املشيئة هللا عزومن فوائد اآلية  واحدا منهم؛ وقد سبق يف التفسري اخلالف يف ذلك .

((ما يشاء)) ولكن كل شيء قيده اهللا باملشيئة فهو ؟  كل شيء قيده اهللا باملشيئة فهو مقرون باحلكمة؛ ما 

إال  ((نعم فقال:  )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((قوله تعاىل:  دليلك على هذا؟

 . )) فدل على أنه ال يشاء ما إال ما تقتضيه احلكمة نعم وهو كذلك كان عليما حكيما ن اهللاأن يشاء اهللا إ

إذا قال قائل: يشكل على هذا أن اهللا قد شاء اخلري والشر، فما احلكمة من الشر؟ تأملوها إىل الدرس القادم إن 

فإن  )) فنادته (( تعاىل للدعاء؛ لقوله: نعم فيها فائدة: سرعة إجابة اهللا . شاء اهللا تعاىل؛ ألن الغامن يشري بيده

 )) مصدقا بكلمة ((لقوله تعاىل:  ؟ الفاء تدل على الرتتيب التعقيب . وعن حممد الواصل فائدة أظن ما هي

  ؟ليس مصدقا بكلمة اهللا وإمنا ألن حيىي عليه السالم  , من الواحد,  جواز اإلطالق 

ما هي الكلمة اليت صدق بيحىي ؟ نعم؟ ما هي الكلمة اليت صدق ا حيىي ؟ الكلمة اليت صدق ا؟  الشيخ :

  نعم ؛ 

  صدقه يف قصة عيسى ؛  الطالب :

  ما هي قصة عيسى ؟ ما هي الكلمة اليت يف قصة عيسى ؟ الشيخ :



  مال ؟  الشيخ : ج

   ))؛ كن ((الكلمة هي قوله تعاىل:  الطالب :

لكن إطالق الكلمة على  )) كن ((صح؛ عرفت ؟ يقول: إن الكلمة يف عيسى هي قوله تعاىل:   الشيخ :

 ((الكالم هو األصل يف اللغة العربية، هو األصل يف اللغة العربية أن الكلمة يراد ا الكالم؛ عرفتم يا مجاعة ؟ 

   إنها كلمة ))كال  فيما تركت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا

   كم قال من كلمه ؟   الشيخ :

   أربع كلمات،  الطالب :

( أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  )) هو قائلها ((أربع مجل أيضا   الشيخ :

ل ابن أال كل شيء ما خال اهللا باطل كلمة وإال كلمات ؟ كلمات؛ فقو  ) لبيد: أال كل شيء ما خال اهللا باطل

مالك رمحه اهللا : وكلمة ا كالم قد يئم؛ يعين باصطالح النحويني ال مبقتضى اللغة العربية، اللغة العربية ال تطلق 

  الكلمة إال على الكالم املفيد؛ لكن النحويون رمحهم اهللا أطلقوا الكلمة على القول املفرد، القول املفرد نعم.

  شاكر ؟

بعضهم يقول: إن من يأكل الربا أنه ال يدعوا اهللا ألنه ال فائدة من دعائه؛ بأنه لن جزاك اهللا خري؛ يف  السائل :

  جياب دعائه. . .؟

واهللا مشكل كبرية، أقول هذا مشكل يعين مشكل حقيقة؛ لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم استعبد ومل  الشيخ :

معناه أنه قطعا ال جياب؛ ولكن الذي ) يعين استبعد اإلجابة ليس  أنى يستجاب لذلك (يقل إنه مؤكد قال: 

يأكل الربا نقول: هل حتب أن اهللا يغفر لك؟ سيقول نعم، يقول نعم لكن من أبداه واهللا ما جييب ؟ نقول أترك 

؟ الربا، أترك الربا مثل ما قال الفقهاء رمحهم اهللا يف الرجل العاصي بسفره إذا اضطر إىل امليتة إما يأكلها أو ميوت

ال يأكل منها؛ ولكن اهللا ما أحل امليتة للمضطر؟ أحل؛ هم يقولون ال ميكن وال حتل له؛ أيش سوي قالوا ميوت و 

ميوت ؟ قالوا ميوت؛ لكن هنا شيء قبل املوت يقدره وهو ؟ أن يتوب؛ نقول تب وكل، تب وكل نعم؟ إذا كنت 

وإال ما يصلي ؟ ما يصلي ركعتني  قاطع التذكرة لرتوح لبلد تفجر به الغي التذكرة وكل؛ يصلي الركعتني الرباعية

رباعية؛ فيه خالف على كل حال؛ القائلني بينه أنه ال جيوز؛ قال ويش سوي يا مجاعة مسافر ؟ نقول: تب وصل 



ركعتني؛ كاد يهلك من العطش يف رمضان وهو مسافر وقال هل أفطر ؟ ماذا نقول له؟ ال تفطر، قال يا مجاعة أنا 

  .الطريق؟ نقول: تب واشرب أي نعم أموت من العطش؛ قال: مت؛ ويش

  ماذا يا شيخ يقال هلم تب بعدين يدع اهللا ؟  السائل :

  أي نعم يقول تب وادع اهللا.  الشيخ :

شيخ أحسن اهللا إليك؛ بعض الناس إذا دخل املسجد والناس يتسنون يف املسجد يسلم عليهم علما  السائل :

أحد سلم وقال: أنا أسلم على مكان فارغ هم أو ما فيه م مسألة اإلشارة وبعض الناس . بأنه يف ناس ختفى عليه

  ؟ على

كالمها ال أصل له؛ لكن السالم على املصلي ال بأس به أحيانا؛ ألن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع  الشيخ :

  النيب صلى اهللا عليه وسلم وال ينهاهم؛

  ؟لكن الناس ما يعرفون  السائل :

  .على كل حال أحيانا ال جيعل دائم : الشيخ

وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك  ((

واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت  لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم 

  )) يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

إن اهللا يفعل ما  إثبات املشيئة هللا يف قوله: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من. . ؟

وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان  ((وبيننا أن املشيئة املطلقة مقيدة باحلكمة؛ لقوله تعاىل:  )) يشاء

 )) ما يشاء ((. وذكرنا أنه يستفاد من عموم  مقرونة باحلكمة)) ليست جمرد مشيئة لكنها مشيئة  عليما حكيما

 )؛ والشر ليس إليك (مشول اخلري والشر؛ ولكن الشر ال يضاف إىل اهللا كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

فعوالت ) ومل يقل: والشر؛ ألن الشر ال ينسب إليه وإمنا الشر يف امل بيدك الخير وهلذا جاء يف الثناء على اهللا: (

البائنة منه؛ أما فعله نفسه يعين نفس الفعل فليس فيه شر؛ ألن اهللا ال يفعل شيئا فيه شر إال خلري؛ فمثال شر 

يشاءه اهللا عزوجل ومشيئته ليست شرا بل هي خري لوجوه متعددة؛ األول: أنه ال ميكن أن يتبني اخلري إال إذا وجد 

نت كل مفعوالت اهللا خريا ما عرف الشر وال وجد الشر أصال؛ فال الشر؛ إذ ال تتبني األشياء إال بضدها ولو كا



يتبني اخلري وخرييته إال بوجود ما يقابله وهو الشر؛ هذه من احلكمة؛ ومن احلكم أيضا: ابتالء الناس وامتحام 

قان ما حصل يف ذلك ابتالء وامتحان؛ إمنا يكون ابتالء وامتحان إذا وجد طريفإن الطريق لو كان كله خريا 

أحدمها خري وقيل للناس اسلكوه، والثاين شر وقيل للناس ال تسلكوه؛ تبني بذلك الصادق من الكاذب؛ وال 

ميكن االمتحان إال بذلك؛ ومنها من احلكم يف إجياد الشر: أنه ال يستقيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي 

ي يقابله والشر الذي هو املفسدة؛ لو كانت كل األمر فضلت به هذه األمة إال بوجود الشر حىت يؤمر باخلري الذ

خريا ومعروفا مل يكن هناك أمر باملعروف وي عن منكر ألن اإلنسان ال سبيل له إال هذا املعروف اخلري فال 

ومن احلكم أيضا: إقامة اجلهاد يف سبيل اهللا؛ فإنه لو ال اخلري والشر ما  . ميكن أن يؤمر بشيء ال سبيل له إال هو

قام اجلهاد يف سبيل اهللا؛ إذ أن اجلهاد صراع بني أولياء اهللا القائمني باخلري وأعداء اهللا القائمني بالشر؛ ولو ال هذا 

وجل يف خلق األشياء املتضادة؛ فإن خلق  ومن احلكم يف ذلك بيان قدرة اهللا عزحصل اجلهاد يف سبيل اهللا.  ما 

قدرة اهللا سبحانه وتعاىل؛ ولو ال هذه املتضادات خلقها وإجيادها األشياء املتضادة الشك أنه فيه دليال على 

لكانت القدرة ال يتبني كماهلا أو مل يتبني كمال القدرة؛ ألن خلق الشيء مع ضده أبلغ يف القدرة من خلق 

ومن حكم إجياد الشر: أنه حافظ إىل جلوء اإلنسان إىل ربه؛ حافظ إىل جلوء اإلنسان  الشيء الذي ال ضد له.

إىل ربه؛ وكثريا ما حيمل الناس على اللجوء إىل اهللا واألوراد واالحرتازات وجود الشر؛ ولو ال وجود الشر ما جلأن 

ومنها أي من حكم إجياد الشر: أن اإلنسان يعرف به قدر نعمة اهللا عليه حيث  الناس إىل اهللا؛ ألم يف خري.

ليه هو باخلري والصالح واإلصالح؛ فيعرف بذلك قدر جيد أناس كثريين من أهل الشر والفساد وقد من اهللا ع

نعمة اهللا عليه فيشكر اهللا سبحانه وتعاىل على هذه النعمة اليت من ا عليه مبحبة اخلري والسعي فيه؛ مث حيمد اهللا 

فإذا  ((نعمة عظيمة  الشك أا هالفساد وأهلو  الشر مرة ثانية أن جناه من الشر والفساد وأهله؛ والنجاة من

من احلكمة يف خلق  .)) استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد هللا الذي نجانا من القوم الظالمين

الشر: إظهار ضعف اإلنسان وعجزه أمام قوى الشر؛ فإن اإلنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة، 

لذة النوم، ميكن ينام لكن بعوضة من أوهن املخلوقات متنعه من النوم وإذا كان شابا ثقيل النوم منعته من 

يتحكرص تقرص مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه فتحرميه من لذيذ النوم؛ وهي ما هي؟ شيء ضعيف بعوضة 

وأنه ضعيف أمام قوة الشر حىت ال يتكرب ويتعاظم؛ وهلذا ذكر أن ملكا من  فيعرف اإلنسان بذلك قدر نفسه

ول: ما احلكمة من خلق الذباب؟ الذباب حيمل اجلراثيم وحيمل ملوك اجلبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويق

األمراض وما أشبه ذلك فما احلكمة منها؟ فقال أحد احلاضرين: احلكمة منه أن يذل أو أن يلغم أنوف اجلبابرة 

مثلك؛ ألن هذا الذباب املهني يقع على أنف هذا الرجل اجلبار الذي ال يدخل البشر إليه إال باستئذان وله 



جب من وراء حاجب وهذا الذباب املهني يأيت ويقع على أنفه ورمبا يصيبه بعذرته أيضا؛ إذا جاءه وهو نائم حا

وكان ثقيل النوم ميكن الذباب يكيف عليه؛ على كل حال هذا أيضا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل يف خلق 

كمة اهللا سبحانه وتعاىل وربوبيته؛ الشر؛ وهناك حكم رمبا يظهر للمتأمل منها شيء كثري؛ وذا نعرف كمال ح

كذلك  ((ومن عرف اهللا ازداد يف عبادته كما قيل: من كان باهللا أعرف كان منه أخوف وله أطوع نعم؛ قال: 

قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام  ((وجل:  مث قال اهللا عز  )) يفعل اهللا ما يشاء

اآلية: جواز البحث عما يزيد به اإلميان وإن كان اإلميان موجودا؛ بل نقول وجوب من فوائد هذه  )). إال رمزا

ومن فوائد اآلية الكرمية: متام  . البحث عما يزيد به اإلميان؛ ألن اإلنسان مطلوب منه أن يقوي إميانه بكل وسيلة

 يكلم الناس إال رمزا لكن يف قدرة اهللا سبحانه وتعاىل خبوارق العادات؛ فإن كون زكريا عليه الصالة والسالم ال

 . )) آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا ((باب التسبيح ينطلق لسانه هذا من آيات اهللا؛ وهلذا قال: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اآلية قد تكون على عكس ما طلب منه؛ فهي قد طلبت لتحقق وجود فيما بشر به؛ 

ت إعدام موجود وهو أيش؟ الكالم كان قادرا على الكالم فمنع من الكالم، كان واآلية كانت على العكس، كان

 يف األول كبري السن وامرأته عاقر فوجد له الولد؛ فاآلية وما كانت آية له بينهما تضاد، هذا وجود وهذا عدم .

ك أيش امسك؟ يال يا عبد ائة؛ من أين تؤخذ يا أخ الذي ور ر ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلشارة تقوم مقام العبا

أن ال تكلم الناس  ((؛ أن اإلشارة تقوم مقام العبارة؛ لقوله:  ال، انتبه يا أخي الرمحن ؟ ما هي الفائدة اليت قلنا؟

وهذه الفائدة مبنية على أيش؟ فائدة مستقلة؛ أيه لكن مبنية على أي شيء بنسبة لتفسري اآلية ؟  )) إال رمزا

نعم يا أمحد ؟ نعم مبنية على أن  )) ثالثة أيام إال رمزا ((ال؛  )) كلم الناس ثالث ليالال ت ((مبنية على قوله: 

وفائدة أخرى: أن اإلشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبري  . االستثناء متصل؛ فتكون اإلشارة من الكالم

فال يكون   وجه املأخذ ؟ ))؛ رمزا ثالثة أيام إال ((؛ من أين تؤخذ؟ من أين تؤخذ قبل وبعدين نشوف وجهه ؟ 

كالما لكنه يكون مقامه عند العجز عنه؛ طيب وكال األمرين حق؛ فاإلشارة تقوم مقام العبارة يف اإلفهام والسيما 

عند العجز؛ وذكرنا يف التفسري أمثلة ملفارقة اإلشارة للكالم، وأمثلة ملوافقة اإلشارة للكالم؛ أتستحضرون اآلن ؟ 

  ملفارقة اإلشارة للكالم ؟مثال يا بندر 

  مفارقة اإلشارة للكالم ؟ الشيخ :

  نعم يعين أا ليست كالما ؛ الشيخ :

  نعم كما لو أشارة يف الصالة فإن اإلشارة ال تبطل الصالة والكالم يبطلها طيب؛  الشيخ :



  يش؟ مثال لقيام اإلشارة مقام الكالم ؟أمثال يا مقبل ؟ مثال  الشيخ :

بقذفها أشارت إليه؛ وغريها ؟ املرأة اليت قتلها اليهود فأشارت إىل اليهودي؛ما أشارت لليهودي، أشارت ملا عرضوا 

طيب إذا  . بعضهم، بعضهم قال هذا؛ وحينما أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم نعم نعم. حني ذكرت امسه

ومن فوائد اآلية  عند احلاجة إليها. نقول: اآلية على وجهني تدل على أن اإلشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو

الكرمية: أن اإلنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر اهللا؛ من قوله ملا منع من الكالم مع الناس 

وصار ال يكلمهم إال رمزا ومعلوم أن اإلنسان الذي ال يكلم الناس إال رمزا سوف ال يكون حريصا على مكاملتهم 

ومن فوائدها:  . )) واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واإلبكار )) (( سبح ((عب؛ أمره اهللا قال: لئال يتعب ويت

بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن  ((فضيلة التسبيح والذكر يف 

   )) المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن الصالحين

  

  

   

 


